Curs 2012/2013
Llibres de text, material escolar i inscripció a
l’Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA)
Aquest full us servirà per comprar els llibres de l’escola, el xandall, la samarreta, la bata, i la bossa
d’esmorzar i per fer la inscripció com a socis de l'AMPA. Ser soci de l'AMPA us beneficiarà al llarg de tot
el curs en el preu del material, activitats extra-escolars, acollida matinal, festa final de curs, sortides, etc.

Aprofiteu els descomptes en material i activitats per a socis de l’AMPA. Feu-vos-en socis!
L’AMPA només pot vendre els llibres de text als socis de l’AMPA. Els no socis adreceu-vos a qualsevol
llibreria amb la llista dels llibres i material (la podeu demanar a secretaria de l’escola o al correu
electrònic ampagegantdelrec@gmail.com).
Com demanar el material? Ompliu les caselles amb la quantitat demanada i amb l’import total que
haureu de pagar.
Com pagar? Escolliu l’opció que més us convingui:
• Passant per una oficina de La Caixa i ingressant l’IMPORT FINAL al següent número de compte
corrent: La Caixa 2100 8161 24 2300023816
Poseu el nom i curs del vostre fill/a com a concepte.
• Directament pagant l’IMPORT FINAL en efectiu els dies previstos per a la venta de llibres.
Quan i com recollir el material? Porteu aquest full omplert i el resguard de pagament de la caixa o els
diners en metàl·lic els dies de venta de llibres i se us lliurarà el material sol·licitat.

Dies de venta i recollida de llibres a l’escola

Dimecres 5, Dijous 6 i Divendres 7 de setembre a les 17h
--------------Tota la informació de l'AMPA http://ampagegantdelrec.com ----------
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Lllibres de text, material i inscripció quota de soci de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes:
marqueu amb una X, indiqueu la quantitat i l’import final.
Quantitat i talla

Preu

INSCRIPCIÓ AMPA

=

20€

=

€

=

€

=

€

=

€

=

€

=

€

=

€

(no socis AMPA)

=

€

P-3

x 25€

=

€

P-4

x 30€

=

€

P-5

x 30€

=

€

1r

x 78€

=

€

x 20€

curs 2012-13

BATA

x 12€

(disponible en diferents talles i colors)

(socis AMPA)

x 14€
(no socis AMPA)

SAMARRETA

x 8€

(disponible en diferents talles i colors)

(socis AMPA)

x 10€
(no socis AMPA)

XANDALL

x 30€

(disponible en diferents talles)

(socis AMPA)

x 40€
(no socis AMPA)

BOSSA ESMORZAR

x 2€

(disponible en diferents colors)

(socis AMPA)

x 3€
LLIBRES de TEXT
(agenda escolar inclosa per a infantil i
primària)
(material escolar inclòs per a
primària)

Import

2n

x 78€

=

€

L’AMPA només pot vendre llibres
als socis de l’AMPA.

3r

x 78€

=

€

Els no socis adreceu-vos a qualsevol
llibreria amb la llista dels llibres i material

4t

x 78€

=

€

5è

x 75€

=

€

6è

x 75€

=

€

FINAL

=

€

IMPORT

DADES per als SOCIS de l’AMPA
Noms alumnes
Curs alumnes
Noms pares, mares o tutors
Telèfons de contacte
Adreça correu electrònic

